
ED Smoothie
მეტი, ვიდრე უბრალოდ წვენი



ცხოვრების 
დონე 
ამაღლდა

შეიცვალა
კვების 
სტრუქტურა:

ბევრია
მაღალკალორიული 
ცხიმიანი საკვები, 
ცოტაა უჯრედისი

გაიზარდა 
ჭარბი 
ენერგიის 
მოხმარება:

კი არ 
იხარჯება, 
არამედ 
ლაგდება
ცხიმის
დეპოში

ცხოვრება ბოჭკოს გარეშე



ჯანმოს უკანასკნელი შეფასებით:

• მსოფლიოში 1 მილიარდზე მეტ ადამიანს აქვს 

ჭარბი წონა.

• განვითარებული ეკონომიკის

მქონე ქვეყნებში მოსახლეობის 50% აქვს ჭარბი 

წონა, მათ შორის 30% დაავადებულია 

სიმსუქნით.

• რუსეთში შრომისუნარიანი ასაკის 

ადამიანთა 30%-ს გააჩნია სიმსუქნე და 25%-ს 

ჭარბი წონა.

• პრობლემა წლიდან წლამდე 

ახალგაზრდავდება.

ცხოვრება ბოჭკოს გარეშე



უცვლელად გადის ნაწლავებს, შეიწოვს ტოქსინებსა 
და კანცეროგენებს, რომლებიც სისხლში გადადიან 

დაგუბების შემთხვევაში

ზრდის ნაწლავების მიერ შაქრის შეწოვის დროს,
გლუკოზა ნელნელა გამონთავისუფლდება

ახდენს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობის სტიმულირებას, ხელს
უწყობს კუჭისა და ნაწლავების ფუნქციის შენარჩუნებას, რაც უშუალო 

ზეგავლენას ახდენს გამონაყარზე და კანის საერთო მდგომარეობაზე

შლის დაგროვებულ ქოლესტერინს, რის შემდეგაც 
ის იოლად გამოიდევნება ორგანიზმიდან.

ხელს უწყობს ნაწლავების გაწმენდას, უზრუნველყოფს 
აქტიური კომპონენტების უკეთესად შეწოვას

ნაწლავებში არსებულ ცილის გახლეჩაზე 
პასუხისმგებელ ბაქტერიებს აწოდებს საკვებ გარემოს

4-6 ჯერ დიდდება,
ავსებს კუჭს და ულუფას ზომა მცირდება.

აქვეითებს შიმშილის 
გრძნობას

გამოჰყავს შლაკები და 
ტოქსინები

ხელს უწყობა ცილის 
შეთვისებას

ამაღლებს 
ბად-ის ეფექტურობას

გიცავთ 
ქოლესტერინისგან

აკონტროლებს 
გლუკოზის დონის 

რყევას სისხლში

აუმჯობესებს კანის 
ჯანმრთელობას

რა საჭიროა ბოჭკო?



რატომ სმუზი?

ბევრი ნატურალური კენკრა, ხილი და 
ბოსტნეული!
რთულია თვითონ გააკეთო კოქტეილი 
ასეთი მდიდარი შემადგენლობით!

სუპერსმუზი - სუპერ შენთვის!
სუპერფუდების ყველა ჰიტი - ჩია, ოპუნცია, 
ფსილიუმი, ვიტგრასი - შენს სმუზიში.

მეტი, ვიდრე უბრალოდ წვენი!
ხილისა და კენკრის მთელი ფასეულობა - ვიტამინები, 
ბოჭკო, უჯრედისი - უცვლელადაა შენარჩუნებული 
(არა მხოლოდ წვენი, არამედ ჩენჩოც).



რით სჯობია უბრალო სმუზის?

Naturex – შვეიცარია
ორგანიკის დონის წარმოება

ნელი შრობა დაბალ ტემპერატურაზე ნატურალური ხილის 

ორგანოლეპტიკური თვისებები 100% სუფთა ნატურალური 

შემადგენლობა 100% ნატურალური შემადგენლობა

საკუთარი პლანტაციები - ხილის, კენკრის, 

ბოსტნეულის და აგროტექნიკის 100% კონტროლი დაკრეფამდე

100% კონტროლირებადი გადამუშავება საფრანგეთისა და შვეიცარიის 

ქარხნებში, რომლებიც ეკოსერტის (ორგანული პროდუქციის წარმოება) 

მიერაა სერტიფიცირებული

100% პარტიიდან პატრიამდე ხარისხისა და აღწარმოების გარანტია 



სმუზი-დეტოქსი
კივი-ნიახური

რა არის შიგნით?

5 ნატურალური ხილი და ბისტნეული
ვაშლი, კივი, ნიახური, ისპანახი, რევანდი

პსილიუმი (მრავალძარღვას თესლის ჩენჩო)
ვიტგრასი (გაღვივებული ხორბლის ღივი)
ნატურალური საკვები ბოჭკო შაქრის გარეშე
ვეგანი
გლუტენის გარეშე

 უზრუნველყოფს დეტოქსიკაციას
 გამოჰყავს შლაკები და ტოქსინები,
 ახდენს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობის ნორმალიზებას 

და ეხმარება იმუნიტეტს.



ყურადღება: სუპერფუდები!

პსილიუმი (მრავალძარღვას თესლის ჩენჩო)
• იდეალური ხსნადი ბოჭკო,
• ძალიან ნაზად გამოჰყავს შლაკები, ტოქსინები,
• ხელს უწყობს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობას,
• დაბლა სწევს ქოლესტერინის დონეს,
• ანელებს ნახშირწყლების და ცხიმების შეთვისებას,
• სასარგებლოა ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზებისათვის.

ვიტგრასი (გაღვივებული ხორბლის ღივი)
• წარმოადგენს მცენარეული ცილის, ვიტამინებისა და მინერალების, 

ანტიოქსიდანტების, ანუ ორგანიზმის იდეალური 
ფუნქციონირებისათვის და აღდგენისათვის აუცილებელი სამშენებლო 
მასალის წყაროს

• ლიდერი მცენარეთა შორის ქლოროფილის შემცველობით:
 ამაგრებს უჯრედის მემბრანას და აჩქარებს გაცვლით პროცესებს,
 ხელს უწყობს ორგანიზმის დეტოქსიკაციას,
 გამოჰყავს მძიმე მეტალები და ტოქსინები,
 ხელს უწყობს ღვიძლის განახლებას.

მუზი-დეტოქსი



საზამთრო-მარწყვი

რა არის შიგნით?

7 ნატურალური ხილი და კენკრა
საზამთრო, მარწყვი, ვაშლი, ჟოლო, შტოში, წითელი მოცვი, 
ჭარხალი

ოპუნციას ნაყოფი
ნატურალური საკვები ბოჭკო 
შაქრის გარეშე
ვეგანი
გლუტენის გარეშე

 გამოჰყავს ზედმეტი სითხე და აშორებს შეშუპაბას
 ყინავს ცხიმების შეწოვას,
 ხელს უწყობს ზედმეტ წონასთან ბრძოლას და სილუეტის 

გაუმჯობესებას.

სმუზი-სილუეტი



ყურადღება: სუპერფუდები!

ოპუნციას ნაყოფი
ხელს უწყობს ორგანიზმიდან ცხიმების 
გამოდევნას, გამოჰყავს ზედმეტი სითხე,
ხელს უწყობს შეშუპების მოშორებას, 
ცელულიტის გაქრობას, გახდომას.

სმუზი-სილუეტი



გოგრა- ქაცვი

რა არის შიგნით?

ხილისა და ბოსტნეულის ნატურალური 
წვენები
ვაშლი, გოგრა, ქაცვი, სტაფილო

ჩიას თესლი 
შვრიის ქატო
ნატურალური საკვები ბოჭკო 
შაქრის გარეშე
ვეგანი
გლუტენის გარეშე

სმუზი-სილამაზე და ენერგია

 ახორციელებს ძლიერ ანტიოქსიდანტურ დაცვას,
 ზრუნავს კანის, თმისა და ფრჩხილების ახალგაზრდობასა 

და ჯანმრთელობაზე
 ხელს უწყობს ტვინის მუშაობას და ჩუქნის მხნეობას.



ყურადღება: სუპერფუდები!

შვრიის რძე
• არის რთული ნახშირწყლების და საკვები ბოჭკოს წყარო,
• ამცირებს სისხლში გლუკოზის შეღწევის სიჩქარეს, სისხლში 

გლიკემიური ინდექსის აწევის გარეშე,
• ხელს უწყობს კანის ჯანმრთელობას,
• ახდენს ტვინის მუშაობისა და სიცოცხლის ტონუსის სტიმულირებას.

შვრიის ქატო
• ბეტა გლუკანის (ხსნადი საკვები ბოჭკო) წყარო
• ჩინებულად ამცირებს ქოლესტერინს,
• ახდენს სისხლში გლუკოზის დონის რეგულირებას,
• ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას
• ხელს უწყობს წონის კონტროლს.

ჩიას თესლი
• მცენარეული ცილის, სილამაზის ვიტამინების (В ჯგუფი), ცხიმოვანი

მჟავების ომეგა 3 და 6 წყარო. აცტეკების "სიცოცხლის სიმბოლო".
• საჭმლის ჩინებული მონელება,
• ნერვული სისტემის დაცვა და მხარდაჭერა, მეხსიერების გაუმჯობესება,
• გულის დაცვა,
• სიმხნევე და სასიცოცხლო ტონუსი.

სმუზი-სილამაზე და ენერგია



შეიძლება თუ არა ბავშვებისთვის?

ეს არის საკვები პროდუქტი 
განსაკუთრებული შეზღუდვებისა 
და უკუჩვენებების გარეშე
ეს არ არის სპეციალიზირებული 
პროდუქტი ბავშვებისთვის
თქვენ გადაწყვიტეთ!

შეიძლება თუ არა ED-ს ნაცვლად?

ED – სბალანსირებული ცილა-ცხიმოვანი 
კონცენტრაციისა და კკალ (ბევრია ცილა) 
შემადგენლობის კოქტეილია
სმუზი - სასარგებლო წახემსება (ბევრი
უჯრედისი და რთული ნახშირწყალი)

არომატიზატორები?

ნატურალურის იდენტური  = 
ნატურალურს

ძვირი!

ერთი ჭიქა სმუზის ფასი სავაჭრო ცენრტში 
არის - 150 რუბლიდან 350 რუბლამდე 
o გაურკვევლი წარმოშობის ხილი
o აქტიური კომპინენტების "ღარიბი" 

შემადგენლობა
o არ არის სუპერფუდები

შეიძლება თუ არა...


